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હેલ્પલાઈન: ૧૦૪ 
 

 

 

COVID-19 અખબારી યાદી ક્રમાકં: ૨૫૨   

આરોગ્યઅનેપરરવારકલ્યાણવવભાગ, 
ગાાંધીનગર. 

ફોનનાં.૦૭૯-૨૩૨૫૦૮૧૮ ઈ-મેલ: ssoidsp@gmail.com 
 

તા.૧૬.૦૯.૨૦૨૦ 

***** 

 

આજ ેસર્ાાધિક ૮૫,૧૫૩ ટેસ્ટ કરર્ામાં આવ્યા 

૧૩૧૦.૦૫ ટેસ્ટ પ્રધત દદન પ્રધત મીલીયન ર્સ્તી 

 

આજ ેરાજ્યમા ં૧૪૪૭ દદીઓ સાજા થયા 

સાજા થર્ાનો દર ૮૩.૩૯% 

અત્યાર સુિીમાં કુલ ૯૮,૧૫૬ દદીઓ સાજા થયા  

 

આજ રોજ રાજ્યમા ંકોધર્ડ-૧૯ ના ૧૩૬૪ નર્ા દદીઓ 

 

***** 
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અન્ય રાજ્યની સરખામણીએ ગુજરાતની ધસ્થધત 

રાજ્યનંુ નામ 
૧ દદર્સ માં આરે્લ નર્ા 

કેસ 
એક્ટીર્ કેસ કુલ કેસ 

મહારાષ્ટ્ર  ૨૦૪૮૨ ૨૯૨૧૭૪ ૧૦૯૭૮૫૬ 

આધ્રપ્રદેશ  ૮૮૪૬ ૯૨૩૫૩ ૫૮૩૯૨૫ 

કણાાટકા  ૭૫૭૬ ૯૮૫૫૫ ૪૭૫૨૬૫ 

ઉત્તર પ્રદેશ  ૬૮૪૧ ૬૭૩૩૫ ૩૨૪૦૩૬ 

તાધમલનાડુ  ૫૬૯૭ ૪૬૮૦૬ ૫૧૪૨૦૮ 
દદલ્હી  ૪૨૬૩ ૨૯૭૮૭ ૨૨૫૭૯૬ 

ઓડીશા ૩૬૪૫ ૩૨૨૬૭ ૧૫૮૬૫૦ 
છત્તીસગઢ ૩૪૫૦ ૩૫૯૦૯ ૭૦૭૭૭ 

પધિમ બંગાળ ૩૨૨૭ ૨૩૯૪૨ ૨૦૯૧૪૬ 
કેરલા  ૩૨૧૫ ૩૧૨૨૬ ૧૧૪૦૩૩ 

હદરયાણા ૨૪૯૩ ૨૦૪૩૦ ૯૮૬૨૨ 

આસામ  ૨૪૦૯ ૨૯૧૮૦ ૧૪૬૫૭૫ 

પંજાબ ૨૩૬૯ ૨૧૧૫૪ ૮૪૪૮૨ 

મધ્ય પ્રદશે  ૨૩૨૩ ૨૧૬૨૦ ૯૩૦૫૩ 

તેલંગણા  ૨૨૭૩ ૩૦૪૦૧ ૧૬૨૮૪૪ 

રાજસ્થાન  ૧૭૬૦ ૧૬૭૬૧ ૧૦૫૮૯૮ 
ઝારખંડ  ૧૭૦૨ ૧૪૧૧૮ ૬૪૪૩૯ 

ઉત્તરાખંડ  ૧૩૯૧ ૧૦૭૩૯ ૩૪૪૦૭ 
ગુજરાત  ૧૩૬૪ ૧૬૨૯૪ ૧૧૭૭૦૯ 

 

કોરોનાન ાં સાંક્રમણ વધત ાં અટકાવવા માટે રાજ્ય સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે.

રાજ્યનાઆરોગ્ય વવભાગ દ્વારા સઘન પ્રયાસોના પરરણામે કોરોના વાયરસના

સાંક્રમણન ાં પ્રમાણઘટ્ ાં છે.આજેરાજ્યમાાં ક લ ૮૫,૧૫૩ ટેસ્ટ કરવામાાંઆવ્યા જે

રાજ્યનીવસ્તીનેધ્યાનેલેતાપ્રવતરિન૧૩૧૦.૦૫ટેસ્ટપ્રવતવમવલયનજટેલાથવા

પામેછે.રાજયમાાંઅત્યારસ ધીમાાંક લ૩૫,૨૩,૬૫૩ટેસ્ટકરવામાાંઆવ્યાછે.આજ

રોજરાજ્યમાાંવવવવધવજલ્લામાાંક લ૧,૩૬૪કેસનોંધાયેલછે.આજરોજ૧,૪૪૭િિીઓ

સાજાથઈનેઘરેગયેલછે.અત્યારસ ધીમાાંક લ૯૮,૧૫૬િિીઓસાજાથયેલછેઅને

સાજાથવાનોિરરાજ્યનો૮૩.૩૯%થયેલછે. 
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રાજ્યના જ િા જ િા વજલ્લાઓમાાં આજની તારીખે ક લ ૬,૦૫,૨૪૬ વ્યવતતઓને

તવૉરેન્ટાઈનકરવામાાંઆવ્યાછેજેપૈકી૬,૦૪,૭૫૩વ્યવતતઓહૉમતવૉરેન્ટાઈનછે

અને૪૯૩વ્યવતતઓનેફેસીલીટીતવૉરેન્ટાઈનમાાંરાખવામાાંઆવ્યાછે. 
 

 

***** 

રાજ્યમાં હાલ કુલ દદીઓની ધર્ગત નીચે મુજબ છે. 

એક્ટીર્ કેસ 
ડીસ્ચાજા મૃત્યુ 

કુલ ર્ેન્ટીલેટર સ્ટેબલ 

૧૬૨૯૪ ૯૮ ૧૬૧૬૯ ૯૮૧૫૬ ૩૨૫૯ 

 

રાજ્યમાં આજ રોજ કોર્ીડ-૧૯ નાં કારણે કુલ ૧૨ દુ:ખદ મૃત્યુ નોંિાયેલ છે. જનેી ધર્ગત 

નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન મૃત્યુ 

અમદાર્ાદ કોપોરેશન ૩ 

સુરત ૩ 

સુરત કોપોરેશન ૨ 

ગીર સોમનાથ ૧ 

રાજકોટ ૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૧ 

ર્ડોદરા કોપોરેશન ૧ 

કુલ  ૧૨ 
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રાજ્યમા ંઆજ રોજ નોંિાયેલ કોર્ીડ-૧૯ ના કેસ અને ડીસ્ચાજાની ધર્ગત  નીચે મુજબ છે. 

જીલ્લો/ કોપોરેશન કેસ ડીસ્ચાજા 

સુરત કોપોરેશન ૧૭૪ ૧૮૨ 

અમદાર્ાદ કોપોરેશન ૧૪૭ ૨૧૦ 

જામનગર કોપોરેશન ૧૦૮ ૧૦૧ 

સુરત ૧૦૭ ૧૧૧ 

રાજકોટ કોપોરેશન ૯૯ ૧૯૩ 

ર્ડોદરા કોપોરેશન ૮૧ ૭૧ 

રાજકોટ ૪૪ ૨૨ 

ર્ડોદરા ૪૧ ૬૩ 

મહેસાણા ૩૬ ૨૪ 

બનાસકાંઠા ૩૪ ૩૭ 

કચ્છ ૩૪ ૧૬ 

ભાર્નગર કોપોરેશન ૨૮ ૩૧ 

પંચમહાલ ૨૮ ૩૬ 

અમરેલી ૨૭ ૧૦ 

મોરબી ૨૬ ૨૭ 

પાટણ ૨૬ ૧૬ 

ભરૂચ ૨૫ ૧૬ 

ગાંિીનગર ૨૩ ૧૪ 

મહીસાગર ૨૧ ૦ 

જુનાગઢ ૨૦ ૨૫ 

સુરેન્રનગર ૧૯ ૨૫ 

અમદાર્ાદ ૧૮ ૩૪ 

ગાંિીનગર કોપોરેશન ૧૮ ૧૧ 

જામનગર ૧૮ ૨૨ 

જુનાગઢ કોપોરેશન ૧૮ ૭ 

તાપી ૧૬ ૧૨ 

ભાર્નગર ૧૫ ૧૧ 

ગીર સોમનાથ ૧૫ ૧૩ 

ખેડા ૧૪ ૧૨ 

સાબરકાંઠા ૧૦ ૧૨ 

આણંદ ૯ ૧૧ 

દાહોદ ૯ ૦ 

બોટાદ ૮ ૧૨ 

દેર્ભૂધમ દ્વારકા ૮ ૧૮ 

નમાદા ૮ ૧૦ 

છોટા ઉદેપુર ૭ ૧૨ 

ર્લસાડ ૭ ૧૧ 

અરર્લ્લી ૫ ૧ 

ડાંગ ૫ ૦ 

નર્સારી ૫ ૮ 

પોરબંદર ૩ ૦ 

કુલ ૧૩૬૪ ૧૪૪૭ 
 


